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Maria Tomaselll Cirne
Lima inaugura hoje expo
sição de pinturas e aquare
las no Museu de Arte do Rio
Grande do Sul, dando sequên
cia à promoção “Arte ao
meio-dia”, dirigida especial
mente às pessoas que não
têm tempo de ir para casa
neste horário.
Formada em Filosofia na
Áustria, sua terra natal, lá
mesmo iniciou alguns estu
dos em arte. Porém, em ter
mos de diplomas, considera-se mais ou menos autodi
data, embora tenha passado
por bons mestres, como Iberê Camargo e Eduardo Sued.
Tendo vindo ao Brasil por
ter casado com um gaúcho,
logo que chegou viveu em
Porto Alegre, depois transfe
rindo-se para São Paulo, R‘o
e Recife. Voltou a Porto
Alegre, mas seu amor por
Recife, e especlalmente por
Olinda, foi tão grande que
continua até hoje com ateller
montado lá, para onde vai
duas vezes ao ano buscar
inspiração.
“De São Paulo para baixo,
o Brasil reflete toda uma
cultura européia. O encanto
está mais lá para cima”, diz
Maria Tomaselll, cuja expo
sição atual tem como tema
um desdobramento de sua úl
tima série “Olinda, cidade
sobre sete colinas”. Só que
agora, ao invés de aquare
las, a artista mostra pintu
ras em acrílico sobre lona.
Como não expóe há quatro
anos em Porto Alegre, vai
divulgar aqui seu trabalho
mais novo, numa tentativa
de colocá-lo em discussão.
No dia 7 de junho inaugura
mostra no Rio. na Galeria
Saramenha, dedicada à meni
na Sandra, filha de sua ca
seira em Olinda, a quem se
dirige na apresentação “De
dico esta exposição à San
dra, quem me ensinou a de
senhar uma casa”.
O gesto se explica pelo des
lumbramento que os rabis
cos de Sandra, com oito
anos, causaram em Maria
Tomaselll. Aliás, o rabisco
está multo presente em seu
trabalho, especialmente um
que encontrou em Olinda, na

Uma maneira multo rica e
Individual de estruturar o es
tético é apresentada nesta
fase de Tomaselll, prlncipalmente através das col
chas de retalhos, que é o ■
modo nordestino de realizar
uma decoração geométri
ca.“Seria por parte deles, intultlvamente um concretlsmo
brasileiro, que está no ar. A
decoração geométrica do in
dígena tem a ver com Isto.
É aquilo que os críticos de
arte já chamaram de geo- ,
metrla sensual. Em alguns
quadros atuais, a colcha de
retalhos aparece apenas co
mo detalhe e, em outros, ela
se transforma no total da
obra. Dentro dos retalhos,
muitas vezes usei os meus
detalhes”.

Maria TomaseUi
“Bica dos quatro cantos”.
“Alguém rabiscou e achei
tão singela a figura (hoje
nem está mais lá) que a te
nho aproveitado, recriando.
Na minha fase indígena já
tinha utilizado os grafites
feitos por eles, a partir do
estímulo de antropólogos,
que forneceram aos índios
papel e lápis para depois in
terpretarem”.
A artista se sente fascina
da peios rabiscos de criança,
tirando deles muita inspiração.
PAIXÃO PELO
NORDESTE
Maria Tomaselll gosta de
mudai as texteuras, porque
isto propicia inovações no
resultado final. “Elas exi
gem um novo comportamen
to e. de repente, surge a coi
sa nova”.
Nos últimos anos, houve
uma evidente mudança de te
mática, embora não consci
ente. Tendo realizado todo
um trabaiho voltado sobre o
indígena, agora se dirige pa
ra o nordeste, em virtude do
tempo em que lá viveu e on
de ainda vive esporadica
mente lá. “Vi que o encanto
exercido sobre mim pelo in
dígena estava no nordeste,
de viva alma. O que até en-

tâo tinha sido um estudo, de
repente se tornou realidade
viva para mim, tanto em re
lação às habitações popula
res como ao artesanato e à
maneira de viver do povo do
interior”.
Com a paixão que sentiu
pelo nordeste, ao sentir a
presença do mundo indígena
que tanto estudara, criou
Maria Cirne Lima um mun
do onírico, aproveitando vi
vências do cotidiano. Mesmo
nesta fase aparecem evidên
cias de sua fase indígena
que, como ela explica, não
exclui a possibilidade de que
um dia retorne á temática
puramente indígena que du
rante certo tempo dominou
seu trabalho.
Com residência e ateller
no próprio Sítio Histórico de
Olinda, fonte de inspiração
para a artista, Maria não se
prende à arquitetura coloni
al, mas à popular e primiti
va. E isto está muito presen
te neste momento atual”.
“As casas que apresento
são muito terra-terra, feitas
de barro com cobertura de
palha. Nisto há ligação com
as malocas indígenas, de
meu trabalho anterior. Esta
forma arredondada era o
que me encantava, como se
criassem uma identidade eco
lógica com o ambiente”.

CHOQUE DE
REALIDADE
Além da cidade de Olinda,
seu carnaval inspirou multo
a artista plástica, com toda
sua slmbologia e efeitos culturals de decoração. “Como
estrangeira, acho que o distanciamento cria um choque
de realidade. Não me inspi
rei nunca multo em Porto
Alegre, pois aqui vejo tudo
muito parecido com minha
terra. Quando volto para
Áustria, agora, vejo as coi
sas muito diferentes daque
les que lá permaneceram. So
pode ser fruto de minha vi
vêncla fora.
Com figuras às vezes gran
des. sobressaindo-se em re
lação à proporção do traba
lho e às vezes miúdas, expli
ca-as como “ocupante da
queles espaçps-não apenas
um elemento gjjáftco”.
Quanto àsgjwres, acredita
Maria ter dado uma clarea
da grande nesta mostra
“Olinda é pura luz. A não
ser nas geleiras do Tirol
nunca tinha visto luz tão
ofuscante. Mas lá, estes lo
cais não são habitáveis, e
aqui esta luz está nas casas,
nos quintais. Nunca tinha
visto isto antes e acho que
esta atmosfera está presente
em minha fase atual. A conJunção das cores forma algo
muito luminoso”.
Encantada com o povo do
nordeste e seu modo lúdico
de encarar a vida, Maria
sente que ali está presente
ainda o indígena, de forma
multo forte. “O nordestino
adora festas, é brincalhão e,
aos nossos olhos, parece
“sem responsabilidade”. Ape
nas, com o tempo, verifique!
que ele não pode ser um in
divíduo que goza a vida, se
submetendo às repressões
que a civilização exige. Isto
me fascina e è a fascinação
que está na minha obra. Mas
a gente, no cotidiano, preci
sa se treinar para conviver
com isto”.
Junto a este aspecto, apa
rece o lado Irreverente que
existe na mistura do carna
val, como algo multo sensu
al, que contrasta com a reli
giosidade austera de Olinda.
Aspectos que também, ao
impressionar Maria Tomaselli, são transpostos às
suas telas.
Indagada sobre seu futuro,
diz: “o caminho das artes é
um desdobramento através
do espaço. As coisas vão sen
do colocadas através dos
quadros, como que formando
uma gigantesca história em
quadrinhos. Pode ser que a
história não feche, mas isto
não é importante. Importan
te éo percurso”.
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Assunto

A artista já está com data
marcada para exposição
no Rio

Maria
Cirne
Lima no
Margs
Maria Tomazelli Cirne Láma está, desde ontem, com
uma exDOsicão de pinturas e
aquarelas noMuseu de Arte
Hn
Rio Crande do Sulque^
trabamofdeSrecente
,,
ji j j rtii_
daF Sobre 0 mesmo tema,
Marta tem°um álbum corrí
serigrafias que se inspiram
na topografia da cidade perl^mbS-Vnde a artota
possuí uma casa — e em alSd^u^toos mais populares. ^ álbujrTque reúne
estas sertgrafias chama-se
' ‘Cidade sobre 7 colinas’ ’.

Há muito que Maria não
expunha aqui no Sul, e esta é
uma oportunidade que o
Margs proporciona a quem
gosta
feita
sob
fstímulodede arte
cultura
brasüeira rinis a Cirne Láma,
austríaca de nascimento, se
tem dedicado a pintar coisas
nossas, tendo se destacado a
série de óleos e gravuras que
ela fez sobre o índio num estudo que envolve também
uma crítica. Esta sérte foi
vista na Áustria em galerias
de Viena e Inssbruck, a cidade natal de Maria.

Utilizando a mesma
forma
,
. ,
oca indígena, Mana lempra
os morros de Olinda msene
atualmente
em exposição
no
Margs, dedicada
a=menina nordestina, lavadeira
de 8 anos de idade, uma verdadeira princesa que fez rabiscos na prancha de desenho de Mana. A exposição
pode ser vista também no
horano das 12 as 13 horas,
que a dmetora do Museu,
Evelyn ^rg abnu para
seus visitantes.

